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                                               Skolebestyrelsen 

Referat 
Data om mødet 

 

Dato: 18. februar 2021 

Kl. 19.00 – 21.30  

Mødet afholdes digitalt på Teams: 

 

Mødedeltagere:  

Betina Christensen 

Marianne Joldersma 

Katja Jacobsen  

Stina Andersen 

Camilla Jarlholm 

Malene Brønd 

Mia Stensgaard 

Mette Larsen 

Nina Holm Jensen 

Jakob Dalgas  

Karin Villumsen - souschef (referent) 

Elevrepræsentanter: 

Kiera 9.a 

Rasmus 8.b 

  

Afbud: Marianne  

 

Pkt. Dagsorden:  Ansvarlig: 

1.  Godkendelse af dagsorden, 

herunder opfølgning fra sidste 

møde. 

Godkendt  

2.  Diverse orientering 

Covid-19 situationen 

Nyt fortov 

Nye træhuse på naturlegeplads 

Trivsel – børn og medarbejdere 

I uge 6 måtte skolen for første gang 

hjemsende elever pga. Covid-19.  

Torsdag uge 6 hjemsendte vi alle elever i 4.a. 

samt alle lærere fra hele 4. årgang.  

Det er gået fint og hurtigt med at hjemsende 

elever og personale.  

Fredag måtte vi hjemsende hele 3.a. 

 

Onsdag uge 7 måtte vi hjemsende nogle 

elever fra 4.c. efter at en pædagog i klubben 

blev testet positiv.  

 

Dags dato har vi i alt 7 elever, en lærer og en 

pædagog der er testet positiv. 

 

Strukturen for elever der er på skolen i 0.-4. 

årgang undervises 5 lektioner om ugen. For 

planlægningen for uge 9 er lærerne blevet 

bedt om at lave skemaer således der er så få 

lærere i en klasse som muligt. Dette for at 

reducere i antal personale der evt. skal 

hjemsendes.  

 

Drøftelse af information og informationsniveau 

omkring et Corona udbrud.  

Forslag om at der medsendes et tlf. nr. til 

Corona hotlinene.  

 

Naturlegepladsen er beriget med to dejlige 

træhytter/huse. Dem er vi glade for. 
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Elever og lærere trives generelt fint.  

Vi tage hånd om de elever og få blandt 

personalet der bliver udfordret trivselsmæssigt 

i denne tid.   

 

Der er meget positive tilbagemelding for de 

digitale skole-hjemsamtaler.  

3.  Nyt fra elevrådet Ingen fremmødte. 

Valget til elevrådet er udskudt.  

4.   Lokalaftale for lærernes arbejdstid 

Orientering 

Bilag 
 

Skoleleder orienterede om den lokale 

arbejdstidsaftale.  

5. Skoleplan og Bilag til skoleplan 

Orientering 

Bilag 

 

 

Skoleleder orienterede om processen og 

indholdet i Borup Skoles skoleplan og bilag.  

 

Nina (TR) udtrykker tilfredshed med indholdet 

i skoleplanen. 

6. Timefordelingsplan skoleåret 2021-

2022 

Bilag 

 

Gennemgang og drøftelse.  

Drøftelse af det relativt store antal to-lærer 

timer til kommende 1. årgang.  

 

Bestyrelsen noterer sig også at der er 

prioriteret to-lærertimer på kommende 4 

årgang.  

7. Høring om SFO-struktur 

Bilag 

Forslag om at fjerne junior-klubordningen.  

 

Borup Skoles SFO anbefaler at tilslutte sig 

forslaget, så man har en ordning med en ens 

pris for at være i SFO fra 5. – 9. klasse.  

 

Forslaget er drøftet og bestyrelsen anbefaler 

forslaget.  

8. Behandling mhp. revidering af 

princip om kommunikation 

Bilag 

Forslag om at princippet bør indeholde noget 

om god kommunikation. Bl.a. henvisning til 

hvem man kontakter, hvornår man kontakter 

og den stil man kommunikerer i.  

Vigtigt at der tales ordentligt om skolen, børn 

kommer nemt i en loyalitets konflikt.  

 

Forslag om ”guide ord” ud fra hver boble.  

Samt få (bullets) – ordentlighed, gode råd om 

god kommunikation.  

Gerne anvisninger på hvad man skal gøre – 

 

Skal pilene i boblerne ikke gå begge veje?  

 

Formanden - Hvad er formålet medprincippet? 

Hvad skal princippet rette sig i mod? Hvad er 

formålet?   

 

Kommunikations strategi er det vigtigste.  

Guide til god kommunikation er det centrale.  

Guiden skal afspejle skolens værdier.  

 

Opfordring til at Skolebestyrelsen tager 

temaet kommunikation mellem skole-hjem op 
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når et medlem fra bestyrelsen deltager i det 

første forældremøde.  

 

Udvalg – Mia og Malene og evt. Betina, 

Forslag til et nyt princip præsenteres på 

kommende bestyrelsesmøde.  

9. Meddelelser og spørgsmål 

 

Ingen  

10.  Eventuelt – herunder punkter til 

kommende møder 

 

Udsat punkt: Interessante tal 

 

 

Nyt princip for kommunikation præsenteres.  

 

Princip for klassedannelse. 

 

Datoer for kommende bestyrelsesmøder.  

22.04 

 

 


